
Prøvetaking i praksis

Kvalitet av prøvetaking



Hva skal gås gjennom i denne delen:

1. Valg av prøvetakingsutstyr 

A. Tilpasset formålet

B. Tilpasset grunnforholdene

2. Utførelse av prøvetakingen

3. Transport og behandling av prøver

4. Lagring og lagringsbetingelser



Prøvetakingsutstyr må velges

for formålet
Tenk på anvendelsesklassene

Omrørte prøver bruksområde:

Geologisk beskrivelse, lagdeling osv

Miljø/forurenset grunn

Geotekniske analyser som 

kornfordelingsanalyser, vanninnhold, wp –

wl, 

Uforstyrrede prøver:

Samme som omrørte prøver

Detaljert stratigrafi – tynne lag kan sees

Geotekniske rutineforsøk – densitet, enaks, 

konus

Geotekniske spesialforsøk – Ødometer/treaks



Anvendelsesklassene som finnes i 

NGF melding 11

• Bør brukes, også av 

geotekniker

• Vurder hva som trengs av 

prøvekvalitet FØR 

prøvetakingen begynner.



Naver/skovl prøvetaker

• Gir omrørte prøver

• Kan prøveta de fleste 

massetyper

• Husk å ta prøve av hvert lag.

• Trekkes rett opp etter at prøven 

er skåret, ikke mer rotasjon

• Passende for tørrskorpe og for 

miljøprøver

• Gir grov lagdeling i grunnen

• Fin for forboring av hull



Utførelse av naverprøvetaking

• En må skru prøvetakeren ned i samme 

stigning som naveren har for å ikke få feil 

lagdeling i prøven under opptrekk. 

• Husk å ta prøve av hvert forskjellig lag i 

grunnen, og legg disse i hver sin pose, uten 

å blande materialene sammen. 

• Når prøvetakeren er skrudd ned til planlagt 

dybde, trekkes den rett opp. 

• Vær nøye på å skrive borkort!

• Det skal være lapper i alle prøvene, og 

merking på utsiden av posen.

• Dobbel pose med lapp i mellom posene er 

en praktisk løsning.



Ø54 mm prøvetaker med plastsylinder

Robust prøvetaker med flere typer skjæreegger

Passende til å prøveta flere typer løsmasser:

• Sand (med og uten sandfanger)

• Silt  (med og uten sandfanger)

• Leire 

Kan forstyrre prøven mye, spesielt i kvikkleire.

Kan fastsette om leire er kvikk ut fra prøvene, 

men ikke intakt styrke dersom prøven blir 

forstyrret



Ø54 mm prøvetaker med stålsylinder

• I hovedsak en prøvetaker som passer for bruk i 

leire og silt

• Kan forsøksvis benyttes i sand (løs) også, men 

en må regne med skade på skjæreegg på 

sylindre dersom det påtreffes større korn

• Gir mindre påvirkning av prøven en bruk av 

plastsylindre

• Kan gi uforstyrrede prøver i leire og delvis også 

i kvikkleire.

• Svært viktig å ha rene sylindre med skarp 

skjæreegg uten sår. Skadde egger maskineres. 



Ø72/75/76mm med stålsylindre

• Lik prøvetakeren for Ø54mm stålsylindre, men 

med større diameter, fungerer på akkurat 

samme måten.

• I hovedsak en prøvetaker for leire og siltige 

materialer, men kan benyttes i tørrskorpe og 

samme forhold som Ø54mm 

stålsylinderprøvetaker.

• Gir mindre prøveforstyrrelse i forhold til bruk av 

Ø54mm, se figur.

• Prøvene kan trimmes ned i lab

• Krever liten ekstra innsats i forhold til Ø54mm 

prøvetaker, men sylindrene er noen kg tyngre. 

• Et godt kompromiss mellom kvalitet og 

produksjon.



Ø92mm prøvetaker

• Kan gi bedre resultat enn 

Ø72mm prøvetaker

• Kun for leire

• Svært uhåndterlig

• Tunge prøver

• 2 hjelpemenn

• Må forbore hullet helt til 

prøvedybden der prøven skal 

skjæres

• Dyrt, tungt og vanskelig - like 

greit å gå rett på blokkprøver?



Utførelse av stempelprøvetaking - 1
• FØLG NGF melding 11

• Benytt sylindre med god skjæreegg uten sår. Det må ikke være bulker i sylinder eller 

skjæreegg. RENE sylindre innvendig, det er også en fordel om sylinderen er ren på 

utsiden. 

• På NGI bruker vi noen dråper med olje på innsiden og utsiden av sylinderen for å 

redusere friksjonen under skjæring av prøven. Vann kan også brukes på innsiden av 

sylinderen.

• Nedpressing til ønsket skjæredybde bør være kontrollert og uten slag og rykk i 

borstrengen. Den siste 0,5 m før ønsket prøvedybde må penetreres sakte for å 

unngå påvirkning av underliggende masser. Deretter bør en vente 2 – 3 minutt før 

skjæring starter.

• Før skjæring av prøven må innerstengene festes i et mothold. Dette for å hindre 

oppløft av innerstengene ved utløsing av innerstengene. Mothold for innerstengene 

er svært viktig for kvaliteten på prøvene! Vi har sett at sylindre har blitt fylt ved 

utløsning av stemplet ved at massene har blitt presset inn i sylinderen, og stempelet 

har blitt presset opp. 



Utførelse av stempelprøvetaking - 2

• Relativ rask skjæring, men ikke raskere enn 30 sekund på en 0,8 m lang prøve. 

NGI har sett at svært hurtig skjæring, dvs 2 – 3 sekunder, ikke har gitt negative 

konsekvenser for prøvekvaliteten. Det viktigste er å ha kontroll på skjærelengden. 

• Prøven må ikke overskjæres (penetreres lenger enn sylinderlengden), det vil 

komprimere prøven – og ødelegge kvaliteten!

• Hviletid etter skjæring ~ 15 minutter pr prøve. Mulig lengre ventetid i kvikkleire.

• 2 metoder for opptrekk av prøven: Kort opptrekk og rotasjon av prøvetaker
• Kort opptrekk ved 1 – 2 cm opptrekk med 2 – 3 minutt venting slik at prøven rives av.

• Rotasjon av prøvetaker og skru prøven av i bunn. 

• NGI roterer ikke prøvetakeren siden en ofte ikke vet om prøven er kvikk, og for å ha 

samme prosedyre til enhver tid. 

• Ingen slag på strengen under opptrekk, rykk og napp må også unngås. 



Blokkprøvetaker

• Tar prøver av med Ø250mm, og høyde 

400mm. 

• Gir best resultater av alle prøvetakere som 

NGI har testet. 

• Svært god i kvikkleire, der en kan pumpe ut 

massen etter omrøring.

• Tidkrevende å mobilisere.

• Tunge prøver, må være to for å løfte 

• Dyrt? – JA! Er dyrt, men dette kan tjenes 

inn i prosjektet.



Andre prøvetakere

• Push prøvetakere - Som stempelprøvetaker, uten stempel og kun et åpent rør 

som presses ned i grunnen. Gir dårligere prøvekvalitet og mulighet for å blande 

materialene.

• Geobor S/kjernebor- For svært faste masser (1 Mpa), gir uforstyrret prøve i disse 

massene.  

• Sonic drilling

• Kanneprøvetaker- Gir omrørt prøve

• Ramprøvetaker- Bankes ned – gir omrørt prøve

• Moreneprøvetaker – Gir omrørt prøve

• ODEX prøvetaking - Blåseprøver fra foringsrøret – omrørt, og ikke nødvendigvis 

representativ siden en kan miste deler av materialet underveis.



Utførelse av prøvetakingen

Generelt

• Følg NGF melding 11! 

• Vær nøye med renhold av utstyr

• Dokumentasjon er kritisk, føring av borbok/borkort og 

lapper i sylindre/poser. En prøve vi ikke vet hvor kommer 

fra er verdiløs. Alle prøver skal ha lapp, enten på 

sylinderen, eller på utsiden av sylinderen. 

• Hold kontakt med geotekniker underveis i prøvetakingen

• Prøvene må forsegles skikkelig, både flergangshetter og 

engangshetter kan brukes. 

• Det viktigste er at vann ikke kommer ut av prøven, og at 

luft ikke kommer til. 



Transport av prøver

• Prøvene må forsegles skikkelig, enten med flerbrukshetter eller 

ved engangshetter. Husk å legge i lapper.

• Teip eller slangeklemmer kan benyttes

• Prøvene må merkes godt på utsiden, minimum på hetten med 

hettenummer, men også merking på sylinder er praktisk.

• Husk borkort

• Prøvene bør transporteres stående. 

• Kjør rolig uten å sette fartsrekord over fartshumper. Prøvene må 

aldri utsettes for slag eller støt underveis. Spesielt ikke 

kvikkleire.

• Transportkasser er fint for at prøvene ikke skal slenge rundt ved 

transportering. Disse anbefales sterkt.

• Prøvene må aldri fryse – De blir da ubrukelige for det aller 

meste!



Lagring av prøver

• Prøvene bør lagres i relativt høy fuktighet for unngå uttørking.

• Prøvene bør lagres rundt 4 – 6 grader. Høyere temperatur vil øke den kjemiske 

reaksjonshastigheten inne i prøven.

• Prøvene må ikke fryse

• Stående eller liggende lagring er ikke kritisk i denne fasen.  


